Koolisõidukohtunike ja treenerite täiendkoolitus
Vääna Ratsakeskuses, 16.-18. 08. 2013

1. Koolituse nimetus:

Koolisõidukohtunike ja treenerite täiendkoolitus. Koolitust viib läbi FEI 4*
koolisõidukohtunik Maja Štukelj.
Koolitus on mõeldud osana ERL ja FEI koostööna 2013-2014 a. läbiviidavast
KS kohtunike kategooriate süsteemi ümber töötamise projektist.
Koolituse raames toimub atesteerimine uue KS kohtunike kategooriate
süsteemi järgi. Uus süsteem hakkab kehtima 2014. aastast.
Uuest süsteemis saate lugeda:
http://tuleratsutama.com/ratsaspordist/koolisoit/erl-ks-kohtunike-kat2014/
Koolitus on suunatud ka treeneritele, kuid see on avatud ka sportlastele ja
kõigile huvilistele.

2. Koolituse aeg:

Reede - pühapäev, 16.-18. august 2013

3. Toimumiskoht:

Vääna Ratsakeskus
http://vaanaratsakeskus.weebly.com/

4. Ratsaspordiala:

Koolisõit

5. Ametlik korraldaja:

Eesti Ratsaspordi Liit

6. Koolituse kava:

Kellaajad on ORIENTEERUVAD ning võivad muutuda!
Palun jälgida http://hobumaailm.ee kalendrit!
REEDE, 16 AUGUST
10:00 Teooria noorhobuste kollegiaalsest hindamisest, videoarutelu
13.00 Lõuna
14:00 Noorhobuste võistlusklassid, NH lisaõiguse taotlejatele
proovihindamine
LAUPÄEV, 17 AUGUST
09:00 Võistlus, proovihindamised vastavalt graafikule
PÜHAPÄEV, 18 AUGUST
10:00 Proovihindamiste arutelu
13:00 Lõuna
13:30 Teooria GP tasemel, videoarutelu, GP lisaõiguse taotlejatele
proovihindamine
Reedel ja pühapäeval pakume võimaluse korral tõlget eesti keelde!

7. Registreerimine:

http://www.eformular.com/minaa/jargud.html
Registreerida palume registreerimisankeedi kaudu hiljemalt 07 augustiks.
Kohtunikel palun saata hiljemalt 07. augustiks ka ERL ametniku CV,
märkides sinna töökogemuse ja koolitused viimase KOLME aasta jooksul
(2011, 2012 ja 2013), uue süsteemi järgi taotletav kohtuniku kategooria
ning lisaõigused.
CV saata aadressil eva-maria.vw@sympatico.ca
ERL ametniku CV põhja leiate siit: http://www.ratsaliit.ee/est/g138

8. Hind:

3 päeva (R, L ja P) 50 EUR
2 päeva (R ja L) 40 EUR
2 päeva (L ja P) 40 EUR
2 päeva (R ja P) 40 EUR
1 päev (R, L või P) 30 EUR
Osalemise päevad ja maksmise viis palun ära märkida
registreerimisankeedis.

9. Lisainformatsioon:

Uus kategooriate süsteem jõustub 1. jaanuarist 2014. Uue süsteemi järgi
atesteerimiseks tuleb kõikidel kohtunikel osaleda proovi- või
kontrollhindamisel ning seda on tungivalt soovitav teha antud kursuse
käigus. Koolitusel toimuvad proovihindamised järgmiste kategooriate ja
lisaõiguste saamiseks:
Reede, 16 AUG
Noorhobuste klassid (NH lisaõigus)
Laupäev, 17 AUG KK, Kohtunik 1, 2 ja 3
Pühapäev, 18 AUG GP tase (GP lisaõigus)
Kellel pole võimalik sellel koolitusel ning proovihindamistel osaleda, saavad
proovihindamisi teha ka FEI World Dressage Challenge, Noorhobuste
Tshempionaadi ja Tallinn Horse Show ajal. Iga kursusevälise
proovihindamise tasu on 30 EUR, see läheb ERL koolisõidueelarvesse.
Koolituse ajal tehtud proovihindamised kuuluvad koolituse hinna sisse.
Proovihindamiste graafik avaldatakse koos stardijärjekordadega
hobumaailma kalendris.
Soovitame eelnevalt läbi lugeda ERL Koolisõidumäärustiku.
Proovihindamiseks palun kaasa võtta kirjutusalus ja organiseerida endale
sekretär.
Koolituse lõpus saavad osalejad tunnistused kohtunike ja treenerite
nõutavate täiendkoolituse tundide kohta.

10. Täiendav info:

Eva-Maria Vint-Warmington: Tel. 53334495 eva-maria.vw@sympatico.ca

